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Tárgy: Az államhatár nyugati szakaszán elhelyezkedő határőr 
szervek hivatásos állományának határőr pótdíja.

Az államhatár nyugati szakaszán elhelyezkedő határőr szervek hi
vatásos állományú beosztottai határőr pótdíjának megállapítására 
és folyósítására vonatkozóan az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:

1. A BM Határőrség nyugati határszakaszon elhelyezkedő szervei
nek hivatásos állományú tagjai határőr pótdíjra jogosultak.
A pótdíjra jogosító szerveket, alegységeket a BM Határőrség 
Országos parancsnoka a Terv- és Pénzügyi csoportfőnökkel 
egyetértésben állapítja meg.

2. A pótdíj havi összege az állomány táblázatban szervezett beosz
tásokban elérhető rendfokozathoz igazodóan:
— tiszthelyettesi létszámhelyre beosztottaknál 250,— Ft,
t

— zászlósi létszámhelyre beosztottaknál 300,— Ft,
— tiszti létszámhelyre beosztottaknál 350,— Ft,
— őrnagyi létszámhelyre beosztottaknál 400,— Ft,
— alezredesi létszámhelyre beosztottaknál 500,— Ft,
— ezredesi létszámhelyre beosztottaknál 600,— Ft.

A létszámfelettiek, kinevezett polgári alkalmazotti létszám
helyet betöltők pótdíja a tényleges beosztásuk alapulvételével 
állapítandó meg.

3. A pótdíj kizárólag az 1. pontban megjelölt szervekhez állo
mányparanccsal beosztott személyeknek jár, beosztásuk idő
tartama alatt.
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A pótdíjra jogosító határőr szervtől bármely okból történő el ve
zénylés esetén a pótdíjat tovább kell folyósítani.
A pótdíjra jogosító szervnél vezénylés, helyettesítés, ideiglenes 
megbízás alapján szolgálatot teljesítőknek a pót díj csak a 30. 
naptól jár.
A pótdíj folyósítására egyebekben a beosztási illetményre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

„4. A korábbi rendelkezések alapján megállapításra került pótdíjak 
folyósítását f. év március hó 31-ével be kell szüntetni.
A pótdíj a szervek bérkeretét nem terheli. Elszámolni a 01/31. 
költségvetési tételen kell.

Jelen utasításom f. év április hó 1-ével lép hatályba. Ezzel egyide
jűleg a 43- 87/1958., a 10.605/1963. és a 10.809/1963. számú Terv- 
és Pü. Főo. rendelkezések hatályukat vesztik.
Az utasítást az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

KÓNYI GYULA s.
rendőr vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 50 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
Határőrség országos parancsnoka, 
I/I. csoportfőnök.
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